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Filho meu, não andes no caminho com eles; guarda da sua vereda o teu pé.

Uma vida sábia exige o evitar os tolos. Uma vida reta exige o evitar os pecadores. O
trapacear aqui lhe custará caro: as más companhias corrompem as boas maneiras.
I Coríntios 15:33:- “Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons
costumes.”
Estas regras são especialmente verdadeiras para os jovens e por esta razão Salomão ensinou
o seu filho a evitar as más influências e os estilos de vida pecaminosa de tolos e rebeldes. A
pressão da sociedade é uma força poderosa. Um pai sábio protegerá os seus filhos dela, e
ele ensinará os seus filhos contra ela.
Considere o contexto. Salomão primeiramente introduziu o propósito de Provérbios:
instruir em sabedoria.
Provérbios 1:1-6:- “Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel: Para se
conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem as palavras de inteligência;
para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e eqüidade; para se dar
aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o
sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade, para entender
provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, e seus enigmas.”
Em seguida ele afirma que o axioma essencial de temer a Deus e obedecer aos pais para
atingir esse objetivo.
Provérbios 1:7-9:- “O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; mas os
insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu
pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Porque eles serão uma grinalda de graça para
a tua cabeça, e colares para o teu pescoço.”
Em seguida ele dá uma extensa descrição das tentações e perigos dos tolos maus.
Provérbios 1:10-19:- “Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não
consintas. Se disserem: Vem conosco; embosquemo-nos para derramar sangue;
espreitemos sem razão o inocente; traguemo-los vivos, como o Seol, e inteiros
como os que descem à cova; acharemos toda sorte de bens preciosos; encheremos
as nossas casas de despojos; lançarás a tua sorte entre nós; teremos todos uma só
bolsa; filho meu, não andes no caminho com eles; guarda da sua vereda o teu pé,
porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Pois
debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Mas estes se põem em
emboscadas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais
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são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça; ela tira a vida dos que a
possuem.”
E ele encerra com uma personificação da sabedoria como sendo uma mulher apelando a
um jovem para que ouvisse os seus conselhos e advertências, ou agüentasse as
conseqüências.
Provérbios 1:20-33:- “A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas; nas
praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama; às entradas das portas e na
cidade profere as suas palavras: Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? e até
quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores, e odiarão os insensatos o
conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão; eis que derramarei sobre vós
o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós
recusastes; porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção; antes
desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão;
também eu me rirei no dia da vossa calamidade; zombarei, quando sobrevier o
vosso terror, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade
passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a
mim clamarão, mas eu não responderei; diligentemente me buscarão, mas não me
acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do
Senhor; não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão;
portanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios
conselhos. Porque o desvio dos néscios os matará, e a prosperidade dos loucos os
destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará tranqüilo, sem
receio do mal.”
A secção começa com, “Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas.”
(Provérbios 1:10). Não é “se” pecadores seduzirão um jovem, mas “quando”. Eles o
aliciarão. Oferecerão grandes vantagens se ele se unir a eles.
Provérbios 1:11-14:- “Se disserem: Vem conosco; embosquemo-nos para derramar
sangue; espreitemos sem razão o inocente; traguemo-los vivos, como o Seol, e
inteiros como os que descem à cova; acharemos toda sorte de bens preciosos;
encheremos as nossas casas de despojos; lançarás a tua sorte entre nós; teremos
todos uma só bolsa.”
Mas as conseqüências serão fatais ao seu desejo e necessidade de ser sábio e bem sucedido.
Provérbios 1:15-19:- “Filho meu, não andes no caminho com eles; guarda da sua
vereda o teu pé, porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a
derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Mas estes
se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas
espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça; ela tira a vida
dos que a possuem.”
Filho meu, não consintas com isto!
Tolos sempre buscam a outros para unirem-se às suas tolices e maldades.
Provérbios 1:10-19:- “Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não
consintas. Se disserem: Vem conosco; embosquemo-nos para derramar sangue;
espreitemos sem razão o inocente; traguemo-los vivos, como o Seol, e inteiros
como os que descem à cova; acharemos toda sorte de bens preciosos; encheremos
as nossas casas de despojos; lançarás a tua sorte entre nós; teremos todos uma só
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bolsa; filho meu, não andes no caminho com eles; guarda da sua vereda o teu pé,
porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Pois
debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Mas estes se põem em
emboscadas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais
são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça; ela tira a vida dos que a
possuem.”
Provérbios 2:10-15:- “Pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento
será aprazível à tua alma; o bom siso te protegerá, e o discernimento te guardará;
para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas; dos que
deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas; que se
alegram de fazer o mal, e se deleitam nas perversidades dos maus; dos que são
tortuosos nas suas veredas; e iníquos nas suas carreiras.”
As prostitutas atraem os homens para desfrutar de prazeres sexuais ilícitos..
Provérbios 2:16-19:- “E para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que
lisonjeia com suas palavras; a qual abandona o companheiro da sua mocidade e se
esquece do concerto do seu Deus; pois a sua casa se inclina para a morte, e as suas
veredas para as sombras. Nenhum dos que se dirigirem a ela, tornara a sair, nem
retomará as veredas da vida.”
Provérbios 5:3-21:- “Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua
boca é mais macia do que o azeite; mas o seu fim é amargoso como o absinto,
agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte; os seus passos
seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida; incertos são os seus
caminhos, e ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das
palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes
da porta da sua casa; para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a
cruéis; para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entrem os teus
trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua
carne e o teu corpo, e digas: Como detestei a disciplina! e desprezou o meu coração
a repreensão! e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíam
inclinei o meu ouvido! Quase cheguei à ruína completa, no meio da congregação e
da assembléia. Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço.
Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam
para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu
manancial; e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa, e
graciosa cabra montes saciem-te os seus seios em todo o tempo; e pelo seu amor sê
encantado perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher
licenciosa, e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão
diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas.”
Provérbios 7:6-21:- “Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando
eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens, um mancebo falto de juízo, que
passava pela rua junto à esquina da mulher adúltera e que seguia o caminho da sua
casa, no crepúsculo, à tarde do dia, à noite fechada e na escuridão; e eis que uma
mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das prostitutas, e astuta de coração. Ela
é turbulenta e obstinada; não param em casa os seus pés; ora está ela pelas ruas, ora
pelas praças, espreitando por todos os cantos. Pegou dele, pois, e o beijou; e com
semblante impudico lhe disse: Sacrifícios pacíficos tenho comigo; hoje paguei os
meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente, e te achei. Já
cobri a minha cama de cobertas, de colchas de linho do Egito. Já perfumei o meu
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leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã;
alegremo-nos com amores. Porque meu marido não está em casa; foi fazer uma
jornada ao longe; um saquitel de dinheiro levou na mão; só lá para o dia da lua cheia
voltará para casa. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com
as lisonjas dos seus lábios o arrasta.”
Provérbios 9:13-18:- “A mulher tola é alvoroçadora; é insensata, e não conhece o
pudor. Senta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade,
chamando aos que passam e seguem direitos o seu caminho: Quem é simples,
volte-se para cá! E aos faltos de entendimento diz: As águas roubadas são doces, e
o pão comido às ocultas é agradável. Mas ele não sabe que ali estão os mortos; que
os seus convidados estão nas profundezas do Seol.”
Um jovem sábio rejeitará ambas. Ele manterá amizades apenas com os homens bons e
retos,
Provérbios 2:20-21:- “Assim andarás pelo caminho dos bons, e guardarás as veredas
dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela.”
sabendo que o juízo virá certamente sobre os maus.
Provérbios 2:22:- “Mas os ímpios serão exterminados da terra, e dela os aleivosos
serão desarraigados.”
O desejo de Deus é que os cristãos sejam um povo separado. A razão é simples – o mundo
odeia a Deus, verdade, conhecimento e retidão bíblica. Assuma uma forte posição bíblica a
respeito de qualquer assunto, e logo você saberá disso por experiência! O abençoado Deus
deseja que o Seu povo ame somente a Ele e viva somente para Ele. O mundo fará tudo que
for possível para afastá-lo do seu objetivo. Amizade com o mundo é inimizade com Deus.
Tiago 4:4:- “Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.”
I João 2:15-17:- “ Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o
mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem
do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas
aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.”
Há sério perigo de você ser enganado. Você pode achar que é possível sobreviver a
algumas amizades do mundo, ou você não examinará a sua própria vida para saber que está
permitindo ao mundo lhe atrair. Paulo escreveu enfaticamente, “Não vos enganeis. As más
companhias corrompem os bons costumes. (I Coríntios 15:33). Você se corromperá; ou
mais provável, ainda, você já está corrompido.
Amigos com um filosofia ou estilo de vida mundana lhe destruirá. Eles lhe influenciarão a
rejeitar o santo Deus, a crer que você é produto da evolução, que formalidades religiosas
são suficientes, que o amor faz com que tudo seja aceitável, que você deve seguir o seu
coração, que você deve aceitar aqueles que vivem de um modo diferente de você, que
ninguém é dono da verdade, que a confiança numa determinada posição é arrogância e
discordante, ou que Deus não se importa com os seus pecados.
O provérbio nos adverte de dois perigos – andando em amizade com pecadores ou
escolhendo o estilo de vida deles. Para que aprenda sabedoria e siga a justiça, você deve

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9)
www.monergismo.com

evitar qualquer relacionamento com pessoas fazem concessões, tolos ou pecadores. Esta é
a exigência básica. Mas você também deve rejeitar o estilo de vida deles, pois aceitar as suas
atividades, atitudes, filosofias e objetivos é tão depravante como é condenatório. Afaste-se
deles e dos seus caminhos!
Onde o mundo está seduzindo você ou os seus filhos? Aqui temos as dez maiores
ferramentas ou instituições que corrompem o seu amor de Deus e a Sua justiça: televisão e
filmes, escolas públicas, igrejas contemporâneas, colegas de trabalho, opinião pública,
vizinhos amistosos, os “bestsellers” materiais de leitura, os estilos de vida dos ricos e
famosos, a propaganda varejista e as tendências da moda.
Onde o mundo está seduzindo você ou os seus filhos? Aqui estão os dez maiores
argumentos usados para lhe convencer que as amizades do mundo são aceitáveis; eles
realmente não lhe farão mal; elas são pessoas tão boas; você deve ser equilibrada; nós
podemos concordar em discordar sobre algumas coisas; eu preciso delas para obter sucesso
profissional; é a única maneira que eu posso ganhá-los para a verdade; eles são melhores do
que muitos outros; e Deus nos ama igualmente assim como somos. Estas são dez mentiras
para destruí-lo.
Se sabedoria e sucesso são importantes para você, então você deve evitar as pessoas tolas,
pois elas lhe destruirão;
Provérbios 13:20:- “Quem anda com os sábios será sábio; mas o companheiro dos
tolos sofre aflição.”
Provérbios 14:7:- “Vai-te da presença do homem insensato, pois nele não acharás
palavras de ciência.”
Provérbios 28:7:- “O que guarda a lei é filho sábio; mas o companheiro dos
comilões envergonha a seu pai.”
Isto não é uma opção; isto é um mandamento. Qual a distância a ser mantida para escapar
delas? “Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não
passes por ele; desvia-te dele e passa de largo.” (Provérbios 4:14-15).
Se sabedoria e sucesso são caros para você, então você deve se associar com pessoas sábias
e bem sucedidas. Quem são estas pessoas? Elas são pessoas boas segundo a definição de
Deus, que temem a Ele e vivem vidas sábias e santas.
Provérbios 13:20:- “Quem anda com os sábios será sábio; mas o companheiro dos
tolos sofre aflição.”
Salmos 119:63:- “Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam
os teus preceitos.”
Tito 1:8:- “... hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante;”
Tais amigos podem lhe dar aconselhamento e correção sábia quando você precisa delas.
Provérbios 15:22:- “Onde não há conselho, frustram-se os projetos; mas com a
multidão de conselheiros se estabelecem.”
Provérbios 27:5-6,9-10,17:- “Melhor é a repreensão aberta do que o amor
encoberto. Fiéis são as feridas dum amigo; mas os beijos dum inimigo são
enganosos. O óleo e o perfume alegram o coração; assim é o doce conselho do
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homem para o seu amigo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai;
nem entres na casa de teu irmão no dia de tua adversidade. Mais vale um vizinho
que está perto do que um irmão que está longe.”
Eles lhe ajudarão na direção da sabedoria e da retidão, não afastando-o como o faz os
amigos mundanos.
Este provérbio também se aplica a associações religiosas. Você deve registrar e evitar
qualquer pessoa que discorda com o evangelho de Paulo.
Romanos 16:17-18:- “Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e
escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles. Porque os tais não
servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre; e com palavras suaves e lisonjas
enganam os corações dos inocentes.”
E você pode, justificadamente, amaldiçoar qualquer um que pregue um evangelho
diferente.
Gálatas 1:6-9:- “Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele
que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro; senão
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas,
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do
que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente
o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja
anátema.”
Você deve se afastar daqueles que violam a tradição apostólica.
II Tessalonicenses 3:6:- “Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio,
trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos
tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós.”
I Timóteo 6:3-5:- “Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e não se conforma
com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a
piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de
palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de
homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade
é fonte de lucro.”
Você deve se desviar dos cristãos contemporâneos.
II Timóteo 3:1-5:- “Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos
penosos; pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição
natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores,
atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo
aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses.”
O grande comprometimento religioso é este.
II Timóteo 4:3-4:- “Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas,
tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo
os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão
às fábulas.”
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É o dever de todo aquele que crê a lutar ardentemente pela fé apostólica.
Judas 1:3:- “Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos
acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever,
exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos
santos.”
Amigos são ótimos, se eles são bons amigos; mas bons amigos só são medidos pelo temor
que têm de Deus e pelo modo reto de vida. Onde é que você pode encontrar esses amigos?
Numa verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o mundo e todos os seus
comprometimentos e invenções são rejeitadas. Ali a verdade e a sabedoria pura do
evangelho apostólico e as sagradas escrituras são exaltadas, defendidas, e ensinadas com
ousadia e clareza. Como é que você se posiciona a respeito desta regra?

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.
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